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الوزير أوقف اجتماعه مع وكالئه وأجرى اتصاالته مع الجهات المعنية بالدولة لحسم األمر

«صيانة» املدارس عقبة تواجه الفارس قبل اختبارات الثانوية!
عبدالعزيزالفضلي

أوقف وزير التربية ووزير
التعليم العالي د .محمد الفارس
اجتماعــه األخير مــع وكالء
الوزارة لبعــض الوقت وقام
باالتصال باجلهات املعنية في
الدولة حلسم موضوع جتديد
عقــود الصيانة فــي املناطق
التعليمية.
وكشفت مصادر مطلعة أن
الوزير أبدى استياءه الشديد
من عملية عدم التجديد حتى
اآلن رغم انتهــاء العقود منذ
شهر مارس املاضي مشيرة إلى
انه كان قلقا من هذا األمر خاصة
وان اختبــارات نهايــة العام

د .محمد الفارس

إلغاء وحدة دعم اتخاذ القرار بـ«التربية»
عبدالعزيز الفضلي

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس
قرارا وزاريا بشأن إلغاء وحدة دعم اتخاذ القرار التعليمي.
وقد تقرر إلغاء وحدة دعم اتخاذ القرار التعليمي التابعة
لوزير التربية واملنشــأة بالقرار الوزاري رقم ()98/67
الصادر بتاريخ  ،1998/7/29ويعمل بهذا القرار اعتبارا من
تاريخ صدوره ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

د.هيثم األثري

فاطمة الكندري

للمرحلة الثانوية ســتنطلق
االسبوع املقبل ،وبالتالي قد
يكون الوضع صعبا في حال
وقوع اي حدث يتعلق مبرافق
املدرسة .كما استفسر الفارس
من وكيلة التعليم العام فاطمة
الكندري حول آخر االستعدادات
لالختبــارات النهائيــة التي
طمأنتــه بــأن االمور تســير
على ما يرام وحســب اخلطة
املوضوعــة من قبــل القطاع
واملناطق التعليمية واإلدارات
املدرسية.
من جانب آخر عقد مجلس
مديــري العمــوم فــي وزارة
التربية اجتماعا صباح امس
مت خالله مناقشة االستعدادات

الختبارات نهاية العام الدراسي
 2016/2015للمرحلة الثانوية
والتي ســتنطلق يــوم األحد
املقبل  14اجلاري حيث طلبت
الوكيلة املساعدة للتعليم العام
فاطمــة الكندري مــن مديري
املناطق االجتماع مع رؤساء
اللجان وبحث جميع اإلجراءات
املتعلقة بهذه األمور معهم منذ
اســتالم الصناديق إلى موعد
فتح املظاريف ودخول الطلبة
وآلية التفتيش وتعقب وسائل
الغــش إضافــة إلــى تطبيق
االختبار املريح.
وأكد املجتمعــون أن آلية
االختبــار تتــم وفــق قنوات
محددة تبدأ بإرسال كل منطقة

تعليميــة مندوبيها قبل يوم
مــن موعــد االمتحــان ،وفق
جــدول زمنــي حتــدده إدارة
املطبعة السرية لالختبارات
للتأكــد مــن عــدد الصناديق
واإلحصائيــات واألظــرف
بعد ذلــك تغلــف الصناديق
بالرصاص ،وفي اخلامسة من
صباح يوم االمتحان تتوجه
الســيارات من الكنترول إلى
املناطق الست برفقة سيارات
الداخلية وبحضور مسؤولي
املنطقة ،وعلى رأسهم مديرها
العام لتنطلق السيارات مرة
أخــرى فــي متــام الســابعة
صباحا إلى املدارس» .وشددت
الكندري علــى ضرورة تفقد
جلان االختبارات بواسطة مدير
عام املنطقة ومدير الشــؤون
التعليمية ومراقب املرحلة أما
بقية املســؤولني فيتوزعون
على املدارس للتأكد من سير
جلان االختبارات دون معوقات،
إضافة إلى وجــود تعليمات
لإلدارات املدرســية بتطبيق
االختبارات املريحة وحتفيز
الطلبة بعبارات تشــجيعية
واحتضانهــم بــروح أبويــة
تربوية بعيدا عن أجواء الرهبة
والقلق من االختبارات».

االربعاء  ١٠مايو ٢٠١٧

« »AUMفي نهائيات مسابقة «»IMA
للشرق األوسط وأفريقيا

تأهلت جامعة الشرق األوسط األميركية في
الكويــت ،اجلامعة األميركية في دبي ،جامعة
 BITSفــي الهند ،وجامعة األمير ســلطان في
السعودية ،من بني  15جامعة أخرى ،للمشاركة
في نهائيات مسابقة احلالة الطالبية  IMAفي
نســخة الشرق األوسط وأفريقيا التي أقيمت
بدبي في  6اجلاري .وقد شكلت املسابقة التي
ينظمهــا معهد احملاســبني اإلداريني األميركي
فرصة للطالب إلظهار معرفتهم أمام جلنة من

اخلبراء االقتصاديني ،وذلك في اقتراح أفضل
احللول لدراســة احلالة في مجال احملاســبة
اإلدارية .وضم الفريق املشارك من  AUMالطالب:
لولوة الضويج ،نور غنامي ،روان الشرقاوي
وأحمد دشتي من إدارة األعمال  -قسم احملاسبة.
اجلدير بالذكر أن جامعة الشــرق األوسط
األميركية قد فازت العام الفائت بالنسخة العاملية
للمسابقة التي أقيمت في الس فيغاس بالواليات
املتحدة األميركية.

األثري :معرض اجلمعيات يصقل مهارات الطلبة

الديحاني أكد أهمية توفير األجواء المناسبة ألبنائنا وبناتنا الطالب

 6356طالبا ً وطالبة يؤدون اختبارات الثانوية في مبارك الكبير
عبدالعزيز الفضلي

أكد مديــر منطقة مبارك
الكبيــر التعليميــة منصور
الديحاني أهمية توفير األجواء
املناســبة ألبنائنــا وبناتنــا
الطالب وفق اللوائح والنظم
وتذليــل جميــع الصعوبات
والعوائــق التــي قــد تواجه
الطــاب فتــرة االمتحانــات
وأهميــة بــث الطمأنينة في
نفوس الطالبات وبيان أهمية
اجلانــب القيمــي والتوعوي
فهــو أحــد أهــم الركائــز في
محاربــة الظواهر الســلبية
التي تتضح أثناء االختبارات
كالغش خصوصا مع استغالل
التقنيات احلديثة .جاء ذلك
خــال االجتماع الــذي عقده
الديحاني مع مديري املدارس
اســتعدادا الختبــارات نهاية
العام الدراسي التي ستنطلق
االســبوع املقبل وشدد على
أن تقــوم إدارات املــدارس
بإبــراز التعليمــات للطلبــة
وطباعتهــا ووضعها بأماكن
مقروءة حتى يطلعوا عليها،
مع تطبيــق الئحة الغش مع
مراعــاة األســلوب األمثل في

منصور الديحاني خالل االجتماع مع مديري املدارس

الشؤون الهندسية
جاهزة لتلقي أي
مشكالت عاجلة
خاصة بالصيانة

تفتيش الطالب واستبعاد أي
مالحظ يبدر منه أي تقصير أو
تساهل في أداء عمله واتخاذ
اإلجــراءات القانونية بحقه،
كما شــدد على عدم الســماح
بإدخال أجهزة الهاتف النقال
إلى قاعات االختبارات سواء
من قبل املالحظني أو الطلبة
أو حتى من رئيس اللجنة.
وعن املدارس البديلة بني
الديحاني أن املنطقة تفاديا ألي
مشكالت قد حتدث وتتسبب
في تعذر العمل بأحد املدارس
حــددت املنطقــة التعليميــة

مدارس بديلة ألداء االختبارات
مراعية بذلك قربها من املدارس
األصلية وتوفير حافالت لنقل
الطــاب بأســرع وقت ممكن
لذلك ،كمــا مت توفير خطوط
اتصال مباشرة مع املسؤولني.
وعن دروس التقوية أشار
الديحاني أنــه قامت االدارات
املدرسية باعداد جداول لتقدمي
دروس في مختلف املواد وأنها
تســتقبل الطــاب الراغبــن
باالستزادة من املعلومات أو
شرح وتوضيح املبهم عليهم
كما تقوم االدارات املدرســية

بنشــر اجلــداول اخلاصــة
بذلــك عبر قنــوات التواصل
االجتماعــي بشــكل دوري.
وذكر الديحاني بجاهزية ادارة
الشــؤون الهندسية باملنطقة
لتلقــي أي مشــكالت عاجلة
فــي الصيانــة ترتبــط بأداء
االختبارات فمن املهم التأكد من
ذلك وابالغ االدارة بها في أقرب
وقت ممكن ملباشرة أعمالها.
وأفاد الديحاني بأن اجمالي
عــدد الطلبــة الذيــن يؤدون
اختبــار الفتــرة الثانيــة في
املرحلة الثانويــة للصفوف
 12-11-10فعددهم  6356طالبا
وطالبة في القســمني العلمي
واألدبي .وأن عدد املقبلني على
االختبــارات من فئــة تعليم
الكبــار بلــغ  1921من الرجال
والنســاء و 304متقدمني من
الرجــال والنســاء في تعليم
املنازل مبنطقة مبارك الكبير
التعليميــة .وختــم حديثــه
قائال« :علــى ادارات املدارس
تشــجيع أبنائنا على تنظيم
وقتهــم وتكثيــف دراســتهم
وتعزيز الثقة بأنفســهم فهم
عماد املستقبل وقادته» متمنيا
لهم التوفيق والنجاح.

نقابة «التربية» :الفارس من أكثر وزراء «التربية» اإلصالحيني
أبدى رئيس نقابة العاملني
بوزارة التربية صالح العازمي
اســتغرابه من هجوم بعض
النــواب على وزيــر التربية
والتعليــم العالــي د.محمــد
الفــارس ،مؤكــدا أن الوزيــر
الفــارس مــن اكثــر الــوزراء
اإلصالحيني الذين تولوا وزارة
التربية في السنوات االخيرة.
وقال العازمي في تصريح
صحافــي ان وزيــر التربيــة

د.محمد الفــارس حرك املياه
الراكــدة فــي وزارة التربيــة
وأعطى كل ذي حق حقه وفتح
الباب أمــام تولــي الوظائف
االشــرافية بكل شفافية ،كما
فتح باب التظلمات والتحقيق
في كل املخالفات.
وأكــد العازمــي ان جهود
الفارس لم تتوقف عند النواحي
اإلداريــة بل تطويــر التعليم
واالهتمام باملعلمني واستخدام

التكنولوجيا احلديثة ليس في
التعليم فقط ،بل في التواصل
مع املجتمع.
وأشار الى اهتمام الوزير
الفارس باستخدام التكنولوجيا
في تواصــل املدارس مع ولي
األمــر وكذلك عالقــة املدرس
مــع الطالــب خــارج أوقــات
ساعات العمل وتأكيده ان هذه
التكنولوجيا التي نستخدمها
في التواصل تغنينا عن كثير

من الصعوبات التي يواجهها
املعلم والطالب.
ولفــت الــى أن الوزيــر
الفارس يشــجع على اإلبداع
وتطوير اآلليات في التعليم،
حيــث تبنــى هذا املشــروع
اجلبار باستخدام التكنولوجيا
فــي منطقــة مبــارك الكبير
التعليمية والتي بدأت فكرته
في ثانوية صباح السالم ومن
ثم مت تبنيه في اإلدارة العامة

الزيد رئيس ًا للهيئة اإلدارية الحتاد الطلبة فرع كندا
اجلدعان حصل على الدكتوراه
في القانون الدولي

أحمد األحمد

أحمد الزيد

واشــنطن  -كونــا :أقــام
االحتاد الوطني لطلبة الكويت
في كندا االثنني مؤمتره الطالبي
الســنوي الثالث فــي مدينة
تورونتــو الكنديــة .وقـــــد
حضر املؤمتر سفيرنا لــــدى
كنــدا عبداحلميد الفيلكاوي
ورئيس املكتــب الثقافي في
كندا د.منصور جراغ ورئيس
املكتب الثقافي السابق د.فهد
الناصر .وقال الفيلكاوي في
كلمة له أمام املؤمتر إن الكويت
«تعتبــر تطويــر العنصــر
البشري استراتيجية وطنية
دائمــة» .وأضاف أن املجتمع
الكويتــي يترقب بعد تخرج

الفيلكاوي :الكويت
«تعتبر تطوير
العنصر البشري
إستراتيجية وطنية
دائمة»

الطلبة الكويتيني مساهمتهم
الفعالة ودورهم احليوي في
دفع عجلة التطور والنماء في
مختلــف القطاعات الكويتية
«الذي تسعى الدولة عبر جميع
أجهزتهــا املختصة إلى الدفع
به» .ودعا الطلبة الكويتيني ألن
يكونوا خير سفراء لبالدهم في
كندا التي جتمعهـــا بالكويــــت
«عالقات قدمية ووطيدة في كل
املجاالت السياسية والعسكرية
واالقتصادية» .كمـــــا دعــــا
السفير الفيلكـــاوي الطلبـــة
الكويتيــن إلــى االلتــزام
بالقوانــن الكنديــة .وقــــــد
أصدر االحتاد الوطني لطلبة

الكويت فرع كنــدا بيانا ذكر
فيه أن تشكيل أعضاء الهيئة
اإلدارية اجلديدة جاء كالتالي:
أحمد الزيد رئيسا لها وحسني
الكندري نائبا للرئيس وأحمد
األحمــد أمينــا للســر وعلي
العتيبــي أمينــا للصنــدوق
وأحمد القالف رئيسا للجنة
الثقافية واالجتماعية ودالل
الهندي رئيسا للجنة العالقات
العامــة واللجنــة اإلعالميــة
وسلمان العجمي رئيسا للجنة
األكادميية وشؤون املستجدين
وغنام الغنام رئيسا لشؤون
الطلبــة والطالبــات وعمــار
شمساه رئيسا للجنة األنشطة.

أكــد مديــر عــام الهيئــة العامــة للتعليم
التطبيقــي والتدريــب د.أحمد األثــري أهمية
معرض اجلمعيات العلمية في تشجيع طلبة
وطالبات (التطبيقي) في صقل مهاراتهم عبر
عرض مشاريعهم وإبداعاتهم.
وأضــاف األثري فــي تصريح نقلــه بيان
للهيئة عقب افتتاح عمادة شؤون الطلبة في
(التطبيقــي) معرض اجلمعيــات العلمية الـ
 23مبشــاركة عــدد من اجلمعيــات أن الهيئة
حترص على إقامة معرض اجلمعيات بشــكل
دوري كل عام.
وأبدى حرصه على حضور معرض اجلمعيات
العلمية واالطالع على مشاريع وإبداعات الطلبة،
مشيدا بدور أعضاء هيئتي التدريس والتدريب

في الكليات واملعاهد الذين اشرفوا على املشاريع
حتى خرجت بهذه الصورة.
بــدوره أكــد عميــد شــؤون الطلبــة فــي
(التطبيقــي) د.حســن املكيمــي أن معــرض
اجلمعيــات العلمية هو فرصــة للتعبير عن
فكر حر ينشد اإلبداع ويحرر الطالب من قيود
الفكر الروتيني مؤكدا حرص الهيئة على خلق
جيل واع ذي آفاق مختلفة.
وقال ان العمادة حترص سنويا على تشجيع
اجلمعيات املشاركة من خالل تكرمي املشاركني
فيها من طلبة وأعضاء هيئة تدريس ،مشيرا
إلى أن الهيئة في كل عام ترصد ميزانية خاصة
يقينا منها بأنه نشاط إبداعي يتميز من خالل
مواهب الطلبة.

«التطبيقي» كرمت الطالبات اخلريجات

ملنطقة مبارك الكبير التعليمية
وشــدد على أهمية التوســع
فيــه باملــدارس الثانوية في
البداية ومــن ثم إلى مدارس
املتوسط واالبتدائي ويعد هذا
التواصل املتميز هو البوابة
التــي ســتختزل الكثيــر من
األوقات وتكون حلقة وصل
بني املدرسة وولي أمر الطالب
وتنقــل وزارة التربيــة نقلة
نوعية لتسهيل كل اإلجراءات.

االتحاد أقام مؤتمره السنوي الثالث في «تورونتو» بحضور السفير الفيلكاوي

حصل سعد عبداهلل اجلدعان على شهادة الدكتوراه بالدرجة العاملية
من جامعة برونيل من اململكة املتحدة في القانون الدولي .وبهذه
املناسبة ،يتشرف عبداهلل حمد اجلدعان بدعوة األهل واألصدقاء
حلفل عشاء مبناسبة حصول ابنه د.سعد على شهادة الدكتوراه،
وذلك اليوم األربعاء في صالة أفراح الدبوس بالفحيحيل.
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د.سعد اجلدعان

وزاد البيان أن الهيئة اإلدارية
قامت بتعيني د.محمد املطوع
ليكون رئيس جلنة شــؤون
األطباء ،ويود االحتاد جتديد
حرصــه الدائــم علــى خدمة
الطلبة والطالبات والســعي
إلى احملافظة على مكتسباتهم
وحقوقهــم ،كمــا أن االحتــاد
ســيكون لــه دور فعــال في
الشأن االجتماعي واإلنساني
في الكويت وكندا ،باإلضافة
إلى ذلــك يدعو االحتاد طلبة
وطالبــات الثانويــة العامــة
لالجتهــاد فــي االختبــارات
النهائية ،متمنيا لهم التوفيق
والنجاح.

الشيخ مبارك الصباح مكرما احدى اخلريجات ويبدو الشيخ دعيج اخلليفة

برعاية محافظ الفروانية الشــيخ فيصل
احلمود ،نظمت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب حفلها الســنوي لتكرمي الطالبات
اخلريجات من كليات ومعاهد الهيئة.
وقد أناب احملافظ الشــيخ مبارك صباح
الصبــاح وبحضور الشــيخ دعيج اخلليفة
وعمــداء الكليات وأعضاء هيئــة التدريس،
وأولياء األمور.
وفــي كلمة ألقاها الشــيخ مبارك الصباح
نيابة عن احملافظ الشيخ فيصل احلمود أكد
فيهــا أهمية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب فيما تقدمه مــن مخرجات وطنية

مدربة ومؤهلة لتولي مســؤولياتها في شتى
قطاعات اإلنتاج ،مشــيرا في الوقت ذاته إلى
أهمية التدريب والتأهيل للشباب وبناء قدراتهم
وتنمية مواهبهم ومبا يساعد على إيجاد كوادر
مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل ورفدها
باخلبرات والقدرات.
وهنأ احلمود اخلريجــن ،معربا عن أمله
في أن يكون تفوقهم بصمة حقيقية في مجال
عملهم مبا يسهم في دفع عجلة التنمية للبالد،
متوجها بالشكر للعمداء وأعضاء هيئة التدريس
الذين يعملون بإتقان وإخالص لترتقي الهيئة
كمؤسسة تعليمية تطبيقية.

طلبة دراسات عليا من جامعة ديوك
أمتوا تدريبهم املهني في الكويت
آالء خليفة

في خطوة جاءت تأكيدا على مكانة الكويت
كمركز إقليمي للتدريب والتعليم املهني في مجال
العالج الطبيعي ،أمت اثنان من طلبة الدكتوراه
في برنامج العــاج الطبيعي في جامعة ديوك
بالواليات املتحدة األميركية برنامجا للتدريب
املهني في الكويت ،وحتديدا في مؤسسة فوزية
الســلطان للتأهيل الصحــي ،وذلك ضمن إطار
برنامج التعاون القائم بني املؤسسة واجلامعة.
وقد أمت املتدربني دورات التدريب املهني حتت
إشراف االخصائيني في مؤسسة فوزية السلطان
للتأهيــل الصحي ،حيث حصلــوا على فرصة

لتوظيف املهارات واملعلومات التي اكتســبوها
خالل فترة دراستهم اجلامعية وتطبيقها بشكل
عملي ضمن بيئة إكلينيكية متخصصة ،وذلك
استوفاء ألحد الشروط األساسية لنيلهم شهادة
الدكتوراه .ولقد استطاع املتدربون خالل الدورة
القيام بالعديد من املهام الروتينية التي ميارسها
اخصائيو العالج الطبيعي  -مبا في ذلك تقييم
املرضى ،متابعة تطور حالتهم وإدارة خططهم
العالجيــة .وعلى الرغم مــن أن البرنامج ركز
بصورة أساسية على العالج الطبيعي املتخصص
في مشاكل العظام ،فقد حصل املتدربون أيضا
على فرصة للعمل مع املرضى الذين يعانون من
العديد من املشاكل واألمراض األخرى.

